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ZİYAOSMANSABA,1910’daBeşiktaş’tadoğdu.Sekizyaşındaykenan-
nesinikaybetti.Sanatgörüşününgelişmesindebüyükpayıolandostları
YaşarNabiNayırveCahitSıtkıTarancı’ylaGalatasarayLisesi’ndetanıştı.
1936’daHukukFakültesi’nibitirdi. İlkşiirini (“SönenGözler”)Servet-i 
Fünun’da“Ziya”imzasıylayayımladı.“YediMeşale”topluluğununengenç
üyesiolanşairin, topluluğunortakkitabıYedi Meşale’deveYusufZiya
Ortaç’ın desteğiyle kurulanMeşale dergisinde,Yücel, Pınar, İçtihat gibi
dergilerdeşiirleriçıktı.Saba,Varlıkdergisininkurulmasındansonraçalış-
malarınıçoğunluklabudergideyayımladı.Çocukluğunu,gençliğini,evlili-
ğini veçoksevdiği İstanbul’dayaptığı gezileri anlattığıöyküleri,Mesut 
İnsanlar Fotoğrafhanesiadlıkitaptabirarayagetirilmiştir.Şiirvedüzyazı-
larının yanı sıra Goncourt Kardeşler’in Germinie Lacerteux romanını
Türkçeyekazandırmıştır.Şair,29Ocak1957’deİstanbul’davefatetmiştir.
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Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında,
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
Yolumun karanlığa karışan noktasında
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

İşte Necip Fazıl’ın “Kaldırımlar”ı böyle başlıyor ve 
bu uzun şiirdeki her mısra yalancı birer elmas değil fakat 
kaldırım çocuğunun adımları altında ses veren hakiki 
kaldırım taşlarıdır. Bu kaldırımların üzerinde esen rüzgâr 
ölümün nefesleri, şairi adım adım takip eden de ölümün 
bizzat kendisidir.

Bana, bilmem neden, Necip Fazıl ölümle konuşmuş 
gibi geliyor. Ölümden bahseden mısralarında insanı, bir 
elektrik telini tutmuş gibi sarsan bir kuvvet var. Bir ci-
hette Necip Fazıl ile Fransız şairi Baudelaire arasında bir 
akrabalık görüyorum.

Islak bir yorgan gibi iyice bürüneyim,
Örtün üstüme örtün, serin karanlıkları.

Necip Fazıl

KALDIRIMLAR
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Je vais me coucher sur le dos 
Et me rouler dans vos rideaux,
Ô rafraîchissantes ténèbres!1

Charles Baudelaire

İki şair arasında gördüğüm bu yakınlığın sebebini 
Necip Fazıl’ın şu mısrasıyla anlatayım:

Kaynamış ruhlarımız bir derdin potasında

“Kaldırımlar” duygu itibarıyla gittikçe derinleşen bir 
şiirdir, bunun için en güzel kısmını sonlarında okuyoruz. 
Burada şair, kaldırımların üzerinde geçirdiği geceleri bir 
kadın şeklinde görüyor:

Bir siyah kadındır ki kaldırımlarda gece
Dalgın bir heyal gibi eteğini sürükler!

Ve o kadını ihtirasla seviyor:

Ondan bir temas gibi rüzgâr beni bulur da 
Kucaklamak isterim onu koynuma alıp

Bu kadar sevdiği bir vücudu kıskanması tabiidir:

Arkamda bir kahkaha duysam yaralanırım;
Onu bir başkasına ram oluyor sanırım 
Görsem pencerelerde soyunan bir karaltı

Ve şiir nihayet şöyle bitiyor:

1.(Fr.)Eykaranlıklar,içferahlatan/Sırtüstüuzanıp/Örtülerinizesarınaca-
ğım.(Y.N.)
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Varsın bugün bir acı duymasın gözyaşımdan, 
Bana rahat bir döşek serince yerin altı 
Bilirim kalkmayacak bir yar gibi başımdan

“Kaldırımlar”dan sonra “Otel Odaları” ve “Sayıkla-
ma” manzumeleri geliyor. Zaten ayrı bir tarzda olan Ah-
met Haşim’inkiler istisna edilirse, bu iki şiir kadar telkin 
kuvveti fazla hiçbir eser bizim edebiyatımızda yazılma-
mıştır. “Otel Odaları”nın, bu kafiyesiz addedilebilecek 
manzumesinin, o kadar gürültüsüz, alayişsiz1 bir kuvveti 
var ki okuyan adeta görünmeyen kollar tarafından kaldı-
rılarak bir otel odasına götürülmüş gibi oluyor ve orada 
ölen bütün gariplerin acısını duyuyor:

Ağlayın aşinasız, sessiz can verenlere
Otel odalarında, otel odalarında...

“Sayıklama” da okuduktan sonra gözlerde pırıltılar, 
kulaklarda mırıltılar bırakan bir şiir:

Söndürün lambaları uzaklara gideyim, 
Nurdan bir şehir gibi ruhumu seyredeyim
 Pırıl pırıl 
 Pırıl pırıl...

Ne olurdu bir kadın elleri avucumda 
Bahsetse yaşamanın tadından başucumda
 mırıl mırıl
 mırıl mırıl...

Şair, “Tabut” şiirinde yalnız iki ve son kıtada muvaf-
fak olmuştur. “Bekleyen”in ilk iki mısrası tamamıyla Fa-

1.Gösterişsiz.(Y.N.)
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ruk Nafiz’in, “Sen bir ahu gibi dağdan dağa kaçsan da 
gene / Seni aşkım canavarlar gibi takip edecek!” mısrala-
rının aruzdan heceye çevrilmiş bir şeklidir:

Sen kaçan bir yavru ceylansın dağda, 
Ben peşine düşmüş bir canavarım.

Hemen üçüncü satırda kendi benliğine avdet etmiş-
se de ben; Necip Fazıl, Faruk Nafiz’den aldığı hızla kendi 
şiirini sonuna kadar aynı kuvvette getirebildi, diyorum!

Kitabın “Deniz” isimli kısmında toplanan manzu-
melerle en sondaki iki manzume, bence Necip Fazıl’ın 
en zayıf parçalarıdır. Son iki şiirin sayfa doldurmak için 
alındığı tamamıyla belli. Denizi anlatmaya uğraşan man-
zumelerde ise üç-dört mısrayı çıkarırsak geri kalanlar 
herhalde pek çabuk unutulacaklardır.

Kendi hislerini kuvvetle anlatan şair, deniz gibi tabi-
atın bir parçası karşısında söylenmiş şeyleri tekrardan 
başka bir şey yapamıyor.

Bu acz, “Simsiyah camlarını üzerime dikiyor / Göz-
leri çıkarılmış bir âmâ gibi evler” tarzında orijinal görüş-
leri olan bu şair için bir parça gariptir.

“Gözler”, “İstasyon”, “Gurur”, “Keder” şiirleri küçük 
bir şişenin içine hapsolunmuş kokular gibi insana her 
okuyuşta bitmeyen bir zevk veriyor.

Bakın, koskocaman bir keder sekiz satırcığın içine 
ne kadar kolaylıkla sıkıştırılmış:

Keder, saçlarıma ak, 
Yüzüme çizgi serdi. 
Ruhumu çırılçıplak 
Soyup çarmıha gerdi. 
Akarken bağrımda kan, 
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Beni seyretti hayran. 
Bir kadın oldu o an 
Kendini bana verdi...

“Heykel”, “Anneciğim”, “Yattığım Kaya”, birincisi 
son bahsi, diğeri anne sevgisini, üçüncüsü bir nostaljiyi 
bütün incelikleriyle hissettiren şiirlerdir.

Uyanış, s.1687, 1 Kanunuevvel 1928
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Bir-iki defa Güneş mecmuasında tesadüf ettiğimiz 
Şinasi Gündoğdu imzasını geçenlerde Akrep isimli bir 
kitabın üzerinde gördük.

Bu kitap birçok güzel ve yeni şiirleri ihtiva ediyor.
İkinci ve üçüncü şiirler, kitaba ismini veren en baş-

taki fena manzumede duraklayan kariyi1 tatmin edecek 
bir güzelliktedirler ve bu güzellik, ne yazık ki pek geniş 
inkıtalarla2 devam etmektedir.

Bilhassa Şinasi Gündoğdu Bey’in çok garip bir hu-
susiyetinden bahsetmek istiyorum.

İlk eserini neşreden bir şairin, diğer bir üstadın tesiri 
altında kalması tabii görülebilir fakat Şinasi Bey bir değil, 
birbirinin tamamıyla aksi olan birçok şairin tesiri altında 
kalmış, onları adeta kendi şahsiyetinde birleştirmiştir. 
Mesela “Akrep” şiirinde Necip Fazıl’dan yahut Nâ zım 
Hikmet’ten; Sabri Esat’tan veya Ali Mümtaz’dan birer 
çizgi, birer renk bulabilirsiniz; lakin bu renkler, bir suyla 
o suretle karıştırılmışlar ki, hepsi de yeni bir boya hasıl 
etmek üzere aslındaki renklerini kaybetmişlerdir.

1.Okuyucu.(Y.N.)
2.Kesinti.(Y.N.)

AKREP
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Kim bilir, belki de Şinasi Bey’in göze çarpan şiirleri-
nin güzelliğini bu renkler temin ediyor. Buna rağmen Ak
rep’te “Arkasından” gibi güzel şiirler okuyabilirsiniz.

Bence kitabın en güzel parçaları “Sanat ve Kalbim” 
isimli kısımda toplanmıştır. “Böyle açık kucakla / Bekle-
şiriz dostlarım” diye başlayan “Sandalyeler ve Yalnızlı-
ğım” şiirinin ne kadar yeni ve güzel olacağı tahmin edile-
bilir. Bilhassa çıtırdadıklarını hissedebileceğiniz şu mıs-
raları okuyun:

Çıtır çıtır kırar ince kemiklerini,
Sobam, dilsiz gönlümden bir ses vermek için.

Burada şunu da kaydetmek isterim: Şinasi Bey sık 
sık yaptığı taklidî ahenklerde muvaffak olmaktadır.

Fakat ne kadar yazık ki bütün bu güzelliklere rast 
gelmeden evvel mutlaka birkaç fena mısra okumuş bu-
lunuyor yahut da sonradan okumak mecburiyetinde ka-
lıyorsunuz.

Şinasi Bey’in bir kabahati de kendi ıstıraplarını, ara 
sıra olduklarından daha fazla göstermeye uğraşmasıdır.

Ne yapalım ki bari samimi bir duyguyu, edalı duy-
gudan gayet çabuk tefrik edebiliyor.1

Milliyet, s.1430, 3 Şubat 1930

1.Ayırtetmek.(Y.N.)
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